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DOELSTELLING 

MTK de IJselrijders stelt zich ten 
doel het behartigen van de 
belangen van de motorsport in 
het algemeen en het behartigen 
van de belangen van de leden in 
het bijzonder.  

Dit trachten we te bereiken 
(zelfstandig of in samenwerking 
met andere clubs en het Landelijk 
Overleg Orgaan Toerclubs, het 
L.O.O.T.), door o.a.    

 het houden van toerritten,  het 
 bezoeken van evenementen, 
 het houden en bezoeken van 
 kampeerweekeinden; dit alles 
 zoveel mogelijk in 
 clubverband;    

 

 het bevorderen van een zo 
 correct mogelijk weggedrag; 

 

 jongeren in contact te 
 brengen met de motorsport, 
 onze motorclub en  andere 
 instanties die van belang zijn 
 voor motorrijders;    

 

 de motorclub enkel en alleen 
 toegankelijk te laten zijn voor 
 motorrijders: 
 men kan dan ook alleen maar 
 lid worden wanneer men in 
 het bezit is van een geldig 
 motorrijbewijs. Dit om te 
 voorkomen dat onze club 
 hoofdzakelijk zou bestaan uit 
 leden die alleen een auto of 
 (brom)fiets besturen.  
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 VOORWOORD

 
Beste IJselrijders, 

 
Zoals het kabinet het zomerreces kent, kennen de IJselrijders het winterreces. Tenminste, daar lijkt het op. Want als 
je achter de schermen kijkt wat er allemaal gebeurd is in de afgelopen winterperiode, dan denk ik “hoezo reces”.  
 
In januari is de ledenvergadering geweest waarbij Berrie Janssen afscheid heeft genomen als secretaris en 
bestuurslid. Om deze vacature in te kunnen vullen heeft Jaap van den Berge zich bereid verklaard een dubbelfunctie 
aan te nemen binnen het dagelijks bestuur. Per 1 januari bekleedt hij de functies van toercommissaris en secretaris. 
Voor het uitoefenen van deze laatste functie word hij ondersteund door Jose Maatman.  
Ook de redactie heeft een nieuw gezicht gekregen. Berna Pasman heeft haar taken na vele jaren overgedragen aan 
Zenna Aydin. Ik wens Zenna veel plezier en succes bij het uitoefenen van deze taken. 
 
Verder is de clubavond verplaatst naar de eerste vrijdag van de maand. Op de 1e clubavond van januari was de 
opkomst minimaal, maar de 2e clubavond van februari was een succes. Ongeveer 20 man had de weg gevonden naar 
café / restaurant “de Lindeboom”. Op deze avond werd door Rene Joldersma en Jos Korting de nieuwe website 
www.ijselrijders.nl gepresenteerd. In navolging hierop is tijdens de clubavond van maart een presentatie aangaande 
BASECAMP gegeven, de vervanger van mapsource.  
 
En tradities, tsja, die heeft een club die bijna 40 jaar bestaat ook. Onder leiding van Berna Pasman zou een 
behoorlijke groep leden het jaarlijkse klootschietevenement met aansluitend het tapasbuffet gaan beleven. Helaas is 
dit vanwege extreem slechte weersomstandigheden op het laatste moment gecanceld. Volgend jaar beter…………. 
Nog meer tradities; de openingsrit op 18 maart, voorgereden door onze voorzitter Harry Koolhof. Ik heb van 
ingewijden gehoord dat deze rit in ieder geval het Harley Museum aandoet en dat de deelnemers volgens traditie 
een versnapering aangeboden krijgen.  
En dan nog een traditie. De KOEKSTADRIT, dit jaar alweer de 27e. Toch zijn er ieder jaar weer zo’n 100 inschrijvingen. 
Volgens mij heeft dit alles met kwantiteit te maken. 
 
Gelukkig zijn er naast tradities ook nog nieuwe dingen te beleven. De jaarlijkse motorbeurs in Utrecht. Voor velen is 
dit het echte startpunt van het nieuwe toerseizoen, en voor wie op zoek is naar een andere / nieuwe fiets. Dan is dit 
volgens mij the-place-to-be om in ieder geval even te proberen hoe een bepaald merk / model van je voorkeur 
aanvoelt. 
 
Zoals je ziet, er is genoeg te doen en te beleven bij;  
 

MTK de IJselrijders 1974 
 een club om trots op te zijn 

 
Groeten van; 
 
LET THE GOOD TIMES ROLL 
 

Peter Wolsing 
  

http://www.ijselrijders.nl/
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Dank aan onze hoofdredacteur, Berna Pasman. 
 
Met dit bericht wil ik namens alle leden van MTK de IJselrijders 1974, Berna Pasman bedanken voor haar 
tomeloze inzet en doorzettingsvermogen als hoofdredactrice van ons clubblad wat maandelijks bij ons op 
de deurmat viel. Zij heeft besloten na 32 jaar te stoppen en het stokje over te dragen aan een nieuwe 
redacteur.  
 
Dankzij de inzet van Berna zijn de leden en adverteerders jarenlang geïnformeerd over het reilen en zeilen 
binnen de club. Het clubblad werd dan ook gezien als de verbindende factor voor de alle leden. Vakanties, 
kampeerweekeinden en de toerritten werden aan de kant gezet of opgeschoven om te zorgen dat het blad 
op tijd uitkwam. 
 
Uit verhalen, van Berna, in het verleden heb ik begrepen dat het verzamelen van de input voor het clubblad 
niet altijd van een leien dakje ging en moest ze met grote regelmaat zeuren en leuren om teksten van 
leden die voor input zouden zorgen voor het clubblad. 
Als deze teksten dan eenmaal binnen waren begon het werk voor Berna pas echt. Deze teksten moesten 
dan eerst met een typemachine verwerkt worden waarna ze met de ouderwetse stencilmachine met de 
hand afgedraaid werden.  
Met de komst van de computer en “wordperfect” werd dat al een stuk simpeler. De teksten werden in die 
tijd op een floppy aangeleverd. Nog weer later deed het internet en email zijn intrede. Deze teksten 
werden door Berna op spelfouten gecontroleerd en opgeleukt waarna ze afgedrukt werden op een 
risograpf.  
Hierna werden op de maandelijkse clubavond de A4tjes gebundeld tot het bekende clubblad. 
 
Maar het digitale tijdperk kent steeds meer toepassingen. Na jarenlang debatteren tijdens 
ledenvergaderingen is besloten om met de papieren versie definitief te stoppen. Hiervoor in de plaats zal 
het clubblad digitaal verspreid worden via de nieuwe website, www.ijselrijders.nl 
 
Rest mij de nieuwe hoofdredacteur, in de persoon van Zenna Aydin, veel succes te wensen met haar 
werkzaamheden voor het digitale clubblad. 
 
Namens het bestuur en alle leden; 
 
Peter Wolsing 
  

http://www.ijselrijders.nl/
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Openingsrit 18 maart 2012 

 

Beste IJselrijders, 

Zondag18 maart begint voor De IJselrijders weer het motorseizoen en traditiegetrouw 

neemt de voorzitter  het initiatief om met een mooie rit en een kop koffie met gebak, het 

seizoen te openen. 

We gaan dit Jaar om 10.00 uur vertrekken van onze startpositie bij De Lindeboom en de 

toerrit zal een rondje in de omgeving worden dus een stukje van Salland en Twente  en we 

drinken traditiegetrouw een kopje koffie met een appelgebakje bij Eetcafé  

De Bakker in Enter. Daarna gaat het richting de Lemelerberg waar we de lunch gebruiken en 

vandaar gaat het richting Raalte naar het Harley Davidson Museum.   

De hele rit is +/- 200km lang en als we normaal rijden hebben we een hele dag plezier en 

kunnen alle IJselrijders ook degene onder ons die nog niet zoveel ervaring hebben, rustig 

met ons meerijden, dus het wordt een rustige rit. 

Ik hoop dat jullie met mij uitzien naar de openingsrit en dat het weer ons gunstig gezind 

mag zijn. 

Dus tot ziens op 18 maart bij De Lindeboom. 

Groetjes, 

  

Harry Koolhof 
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 Eerste Overijsselse wildwaarschuwingssysteem in gebruik 

Overijssel neemt een nieuw wildwaarschuwingssysteem in gebruik. 
Met infrarood worden dieren gesignaleerd en weggebruikers  worden 
automatisch gewaarschuwd. 

In Overijssel zijn ongeveer 40 locaties waar met enige regelmaat 
ongevallen met overstekend wild voorkomen. Het aantal 
geregistreerde dode dieren langs provinciale wegen bedraagt meer 
dan 2.000 stuks per jaar. Het betreffen hier aanrijdingen met zowel 
klein wild (egels, marters, vogels) als groot wild (vossen, dassen, 
reeën). De provincie Overijssel neemt maatregelen zoals het plaatsen 
van reflectoren of wildmolentjes aan de bermpalen en het plaatsen 

van waarschuwingsborden. Drie locaties in Overijssel springen er uit, hier doen zich substantieel meer 
ongevallen voor en is er ook sprake van overstekend groot wild. De provincie Overijssel gaat hier 
elektronische wildwaarschuwing plaatsen om het menselijk en dierlijk leed en de daarmee gepaard gaande 
kosten drastisch te verminderen. Het eerste komt op de N 757 Wijthmen-Dalfsen.  

Reewild kent een natuurlijke trek kent gedurende het gehele jaar. De oversteekbewegingen vinden dan 
geconcentreerd plaats op deze routes. Maatregelen kunnen worden geconcentreerd op die locatie. 
Infrarood bewegingsmelders detecteren het wild zodra dit in een wildsluis terecht komt. 
Er worden twee verschillende typen detectie toegepast, die het naderende wild tijdig signaleren. Het gaat 
om lijndetectie en vlakdetectie. Bij lijndetectie onderbreekt het dier een infrarode straal tussen de zender 
en de ontvanger. Bij de vlakdetectie wordt het wild gesignaleerd door middel van meerdere infrarood 
stralen, waarbij de dieren als warmtebronnen de installatie activeren. Het systeem attendeert het 
wegverkeer op het naderende wild door middel van oplichtende led-signalen. Bovendien wordt een 
tijdelijke snelheidsverlaging naar 50 km/u ingesteld. Met belanghebbende zoals landgoedeigenaren of 
wildbeheereenheden worden contracten afgesloten waarbij ook de controle van het elektronische systeem 
wordt meegenomen. 

De resultaten van een proef in Duitsland zijn veel belovend. In een vergelijkbare situatie was het aantal 
ongevallen met 80% verminderd. Ook uit Zwitserland worden positieve resultaten gemeld. 
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              Programma voor maart 2012 
 
 
 
 
Datum  Tijd  Plaats    Wat te doen 

 

9 maart     20.00 uur Peter Wolsing   Bestuursvergadering 
 
18 maart         
 

 ---------            -------   

Bestuursvergaderingen 
Diegenen die het bestuur wensen te spreken kunnen dit doen om 20.00 uur bij het desbetreffende 
bestuurslid thuis. Voor het adres, zie pagina 0. 
 

 ---------            -------   

Op vrijdag 6 april is er een contactavond!!! 
 

Deze wordt gehouden in de Lindeboom aan de  
Lindeboomsweg 1 te Schalkhaar. 

 
Met van 20.00 tot 22.00 uur onze “piek”tijd. 
Dit betekent € 0,50 korting per consumptie. 

Ook op de koffie en thee op de contactavonden 
 
 

Het wordt een clubavond nieuwe stijl: clubbladen worden niet meer 
gebundeld, maar een gezellig praatje, darten of misschien wel biljarten 

of een activiteit die het bestuur organiseert is dan mogelijk. 
 

De volgende contactavond is op vrijdag 4 mei 2012 

 
  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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Rijden in de mist 
 

De hoofdoorzaak van ongelukken met mist zijn niet aangepaste snelheid, en een te geringe volgafstand in 
verhouding tot het zicht. Nevel bestaat uit gecondenseerde waterdamp in de onderste luchtlaag. Het gaat hierbij om 
kleine waterdruppels met een doorsnede van 0,01 tot 0,1 millimeter. Nevel is als het ware een soort wolk die op de 
grond ligt. Door lichtbundels wordt het zicht door de in de lucht zwevende microscopisch kleine waterdruppels 
beïnvloed. Hoe meer druppels en hoe dichter op elkaar, hoe minder het zicht.  
 
Snelheid halveren, afstand verdubbelen 
Geadviseerd wordt: halveer je snelheid, verdubbel je afstand. Afremmen naar 'halve' snelheid kan echter 
problematisch zijn in mistige omstandigheden. Breng je snelheid geleidelijk terug.  
  
Soms is het beter te stoppen met rijden, bijvoorbeeld bij constante dichte mist in de bergen, waardoor de situatie 
natuurlijk levensgevaarlijk wordt omdat je letterlijk geen hand voor ogen meer ziet.  
Hoe slechter het zicht wordt, hoe groter je volgafstand moet worden. Bij mist worden afstanden meestal verkeerd 
ingeschat. Voorwerpen op of naast de weg lijken verder weg dan ze in werkelijkheid zijn. De minimumafstand bij 
mist moet een stuk groter zijn dan bij helder weer.  
  
Oriënteer je in ieder geval nooit op de achterlichten van je voorganger. Hierdoor ontstaat menige botsing omdat je 
daardoor de neiging hebt de afstand tot je voorganger te verkleinen. Bovendien krijg je als het ware een soort 
tunnelvisie waardoor het onbehaaglijke gevoel tijdens mist toeneemt. En mogelijk zal je voorganger proberen de 
veilige afstand te vergroten door sneller te gaan rijden, waardoor de algehele snelheid toeneemt.  
  
Algemene tips 
Haal nooit in bij mist. Ten eerste kun je niet (goed) zien of er een tegenligger aankomt, die jou op zijn beurt weer niet 
waar kan nemen, ten tweede rijd je tegen een muur van mist, omdat het achter je voorganger altijd minder mistig 
lijkt.  
 
Voer je dimlicht en niet je grootlicht waarmee je jezelf verblindt.  
 
Klap je vizier omhoog of zet je bril af als je hier hinder van ondervindt.  
 
Plan meer tijd voor je reis in. Tijdsdruk kan bij slecht zicht catastrofale gevolgen hebben. Houd er constant rekening 
mee dat je plotseling moet kunnen remmen.  
 
Oriënteer je op de rechterrand van de rijstrook en signaleringen langs de rijbaan. 
 
Pas je snelheid aan. Zie je maar één verlichtingspaal langs de autosnelweg (staan 50 meter uit elkaar), dan mag je 
niet sneller dan 50 km/h rijden. Bij nog dichtere mist: gas loslaten, ook als dat betekent dat je niet sneller dan 30 
km/h rijdt. 
 
Ritjes in de mist zijn vermoeiend. Beginnen je ogen door het staren in de mist te branden, las dan een pauze in. Wees 
voorzichtig op parkeerplaatsen, omdat je voetgangers bij mist pas op het allerlaatste moment waarneemt. In je 
pauze als het nodig is je lampen en eventueel windscherm schoonmaken.  
 
Let op de weersvoorspellingen. Door aanvriezing van mist en bevriezing van natte weggedeelten wordt het spekglad. 
Ga dan niet op pad. Bij temperaturen van enkele graden boven nul op ooghoogte kan zich op de weg al ijs vormen, 
omdat het daar dan vaak al vriest. De ijsplekken ontstaan heel lokaal en zijn vooral daarom zo verraderlijk. 
 

Bron LOOT-infowijzer november 2010  
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Aanleveren kopij 

De kopij voor het clubblad s.v.p. uiterlijk de 20e van elke maand 
mailen naar: redactie@ijselrijders.nl  
 
Het format is: 
 
Platte tekst: geen gebruik van vet, inspringen of nummeringen, wij doen 
de opmaak. 

Graag de foto’s en/of plaatjes apart en in .jpeg formaat aanleveren.  
 

 In verband met de eindredactie kan kopij die na de 20e van de maand 
 binnenkomt, niet verwerkt worden in het clubblad.  

  

 Deadlines kopij en verschijningsdata clubblad seizoen 2012 

Deadline Uitgave Verschijningsdatum 
rondom 

20 maart Clubblad jaargang 39 nr. 4 4 april  

20 april Clubblad jaargang 39 nr. 5 2 mei  

20 mei  Clubblad jaargang 39 nr. 6 6 jun  

20 juni Clubblad jaargang 39 nr. 7 4 juli  

20 juli Clubblad jaargang 39 nr. 8 1 augustus   

20 augustus Clubblad jaargang 39 nr. 9 5 september 

20 september Clubblad jaargang 39 nr. 10 3 oktober 

20 oktober Clubblad jaargang 39 nr. 11 7 november  

20 november Clubblad jaargang 39 nr. 12 5 december  

 

 

  

mailto:redactie@ijselrijders.nl
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JARIGEN IN MAART 

 
 9 maart Francis Maatman 

 12 maart Jos Korting 

 
 
 
 

Van harte gefeliciteerd met jullie verjaardag. 

 

 ---------            -------   

 

Weet jij iemand die zin heeft om lid te worden?  

 
Zo ja, laat hem of haar dan kennismaken met onze  
 
club d.m.v. een contactavond, een clubblad 
(te downloaden/lezen via de website), een clubrit  
 
of een clubactiviteit. Geef hem of haar een  
 
aanmeldingsformulier voor een gastrijderskaart! 
 

 ---------            -------   

 

LID ZIEK??? 
 
Geef het dan even door aan één van de bestuursleden !!! 
 
  

http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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TOERREGLEMENT 

 

Motor Toering Klub "de IJselrijders 1974" 
 

 15-05-2003  
 
 
1.  Door M.T.K. de IJselrijders 1974 kunnen worden uitgeschreven: 

a. Evenementen :          
Hieronder vallen die meerdaagse evenementen waar de mogelijkheid is voor minimaal één 
overnachting. 

b. Toerritten : 
Hieronder vallen al die ritten die niet onder de evenementen vallen. 

 
2. a. Het toerreglement is van toepassing op alle door de club daartoe aangemerkte ritten, evenementen 

enz., welke m.i.v. de openingsrit t/m de sluitingsrit op de toerkalender in het clubblad zijn vermeld. 
b. Alleen de toercommissie dan wel het bestuur is gerechtigd de toerkalender te wijzigen. 

De A.V. is gerechtigd het bestuur dan wel de toercommissie hierover ter verantwoording te roepen. 
 
3. a. In geen enkele rit of evenement uitgeschreven door de club zit een wedstrijd-element en een ieder 

neemt er aan deel op eigen verantwoording. 
Iedereen zal de geldende verkeersregels in acht moeten nemen. 

 b. Hij / zij krijgt een routebeschrijving van de rit of evenement. Per rit of evenement wordt een 
deelnemerslijst bijgehouden waarop vermeldt staat dat men voor eigen risico rijdt, en dat men de 
routebeschrijving heeft ontvangen. 

 c. Wil men in clubverband meerijden dan dient men deze deelnemerslijst te  
   tekenen. 
 
4. a. De ritten en evenementen die worden verreden dan wel bezocht, worden voorbereid door één of 

meerdere personen ( hierna “de bestuursvertegenwoordiger” genoemd ), die hiertoe door de 
toercommissie dan wel het bestuur zijn aangesteld. 

 
b. De bestuursvertegenwoordiger doet verslag in het toerboekje over het verloop van de rit of het 

evenement zoals in dit toerboekje omschreven is. Hij / zij haalt genoemd toerboekje samen met de 
andere bescheiden voor aanvang van de rit of het evenement bij de beheerder van genoemde 
voorwerpen op (art. 6). Het toerboekje en de overige bescheiden dienen uiterlijk 3 dagen na einde rit of 
evenement bij de beheerder te worden ingeleverd. 

c. Elke deelnemende motor moet voldoen aan de geldende veiligheidsnormen en de bestuurder dient in 
het bezit te zijn van geldige papieren. 

d. Mochten voor of tijdens de rit aan een deelnemende motor gebreken blijken die deelname dan wel 
verdere deelname onverantwoordelijk maken, dan is de bestuursvertegenwoordiger gerechtigd de 
betreffende deelnemer uit te sluiten. 

 
5. a. De beheerder van het toerboekje houdt de stand van de toerritten / evenementen bij met behulp van 

dit toerboekje. 
b. Tevens draagt hij / zij er zorg voor dat het toerboekje en de overige bescheiden compleet blijven. 

6. a. Voor de drie leden met de meeste punten zijn herinneringen beschikbaar. 
b. In geval van twee leden met een gelijk aantal punten geeft het aantal deelnames aan ritten of 

evenementen de doorslag. 
 
7. a. Geteld worden het aantal verreden kilometers tussen vertrek en eindpunt vice versa. Dit wordt bepaald 

aan de hand van de kilometerteller van de bestuursvertegenwoordiger. 
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b. Het toegekende aantal kilometers mag echter niet meer dan 25% afwijken van het aantal opgegeven 
kilometers in het clubblad. 

c. Leden; Gezinsleden en Jeugdleden die als duo deelnemen komen ook voor het aantal punten in 
aanmerking zoals in art. 8a. en 8b. staat omschreven. 

d. De uiteindelijk, volgens art. 7a en 7b, vastgestelde kilometers worden volgens een omrekentabel 
omgezet naar een aantal punten. 
 

8. a. De deelnemers aan de toerritten / evenementen komen alleen in aanmerking voor punten, tellend voor 
het toerreglement wanneer zij: 
1. betreffende de toerritten, tijdig aanwezig zijn op het vertrekpunt en de gehele rit meebeleven. 
2. betreffende de evenementen, minimaal de heen- of terugweg mee hebben gereden, minstens 

één overnachting hebben gemaakt en zich hebben ingeschreven als lid van MTK de IJselrijders. 
3. een toerrit, behorende bij een evenement, telt mee als een toerrit, mits deze toerrit met bijbeho-

rende kilometers in het clubblad bekend is gemaakt en wanneer er gelijktijdig vanuit ons 
standaardvertrekpunt een toerrit met  hetzelfde aantal kilometers is uitgeschreven. 

b. Uitzonderingen op het bovengenoemde artikel zijn: als een deelnemer / deelneemster pech krijgt bij 
terugkeer van rit of evenement ( naar het eindpunt ). De rit wordt in dit geval als verreden beschouwd 
en het evenement als bezocht. 

 
9. a. De toer / evenementen wisseltrofee is het bezit van de club en behoort in de prijzenkast van de club 

aanwezig te zijn. 
b. De wisseltrofee blijft in het bezit van de club totdat deze definitief vergeven is. 

Na driemaal achtereen op deze trofee vermeld te zijn kan men hier eigenaar van  worden. Dit is ook 
mogelijk als men voor de 5e. maal vermeld wordt op de trofee. De namen van deze leden zullen tevens 
vermeld worden op een trofee of plaquette die eigendom blijft van MTK de IJselrijders 1974. 
Graveringen in oude vol gegraveerde trofeeën, blijven meetellen voor deze regeling. 

c. De herinneringen van de toerritten / evenementen zullen op de jaarlijkse feestavond of op een A.V. 
uitgereikt worden en in het clubblad gepubliceerd worden. 

d. Leden, gezinsleden en jeugdleden, die niet kunnen deelnemen aan een rit / evenement, vanwege de 
organisatie hiervan, krijgen wel het voor deze rit / evenement toegekende aantal punten bijgeschreven. 

 
10. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toercommissie of het bestuur. Tegen uitspraken 

van de toercommissie of het bestuur is enkel beroep mogelijk tijdens een A.V. 
 
11. Ook voor toerritten en / of evenementen geldt art. 40 van het Huishoudelijk Reglement. 
       
Aldus vastgelegd en goedgekeurd in de Algemene Ledenvergaderingen van; 28-1-2003. 
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De Pen 

Krijg je opeens het verzoek om jezelf voor te stellen. Sta ik wel 
even met een mond vol tanden. Wat zal ik eens vertellen? Ik ben 
Inge van der Brugge, 44 jaar en sinds vorig zomer lid van de 
IJsselrijders. Jullie hebben me nog niet gezien, want het komt er 
nog niet zo van om mee te doen met de activiteiten die 
georganiseerd worden, maar één van mijn goede voornemens 
voor het komend jaar is om dat wel te doen. Ik heb tot nu toe 
alleen één avond meegereden met de avondvierdaagse.  
Mijn motorrijbewijs heb ik een half jaar geleden gehaald. 
Eigenlijk wilde ik gewoon eens meerijden op een motor, heb ook 
wel wat bekenden gevraagd of ik eens mee kon, maar dat komt 
er dan niet van. Toen had ik zo iets van: ik wil ook helemaal niet 
van anderen afhankelijk zijn, ik doe het wel zelf! En heb les 
genomen. Werd dus een duur ritje...(lessen, motor, kleding) Dat 
lessen viel nog niet mee (vorig winter was ook koud) en ik ging 
een aantal keren in de bocht onderuit. Was op zich niet zo 
ernstig, want het kwam vooral doordat ik te langzaam reed :-), 
maar toch, het is slecht voor je zelfvertrouwen, dus het duurde 
wel even voordat ik af kon rijden.  
Ik had ondertussen al wel een motortje gekocht, een Kawasaki 
ER5.  

Nou is het op zich lastig om een proefritje te maken 
als je nog geen rijbewijs hebt, maar daar heb ik het 
volgende op gevonden. De motor stond bij een zaak 
in Almere. Ik heb een rijschool benadert in Almere en 
voor elkaar gekregen dat ik een rijles kon nemen op 
de motor die ik wilde uitproberen. Het waait hard 
daar op de dijk! Prima motortje en verder heb ik er 
geen verstand van, dus maar gekocht en later met 
een aanhangertje opgehaald.  
De eerste maanden reed ik bijna dagelijks en voor 
mijn werk maak ik redelijk wat kilometers, dus heb ik 
vanaf juni toch al 8.000 km gereden. Ik heb in januari 
nog wel wat gereden, maar nu blijft de motor even 
binnen staan. Zodra het wat minder koud word ga ik 
weer op pad! Inmiddels heb ik waarschijnlijk 
voldoende zelfvertrouwen opgebouwd om met een 

toerrit mee te durven. Ik ga nog altijd erg rustig door de bochtjes, maar wat minder zielig dan in het begin. 
Wat ik doe als ik niet rij? Ik werk als manager bij een technische groothandel en ik ben een alleenstaande moeder 
met 3 kinderen (dochter van 18 en zoons van 14 en 10 jaar), dat vult mijn dagen aardig op. Is ook  één van de 
redenen waarom ik niet altijd mee kan doen met activiteiten van de vereniging. Verder ga ik regelmatig hardlopen   
(5 tot 10 km) en zwemmen (1 km). Mag ook graag een avondje (stappen), dagje (sauna bijvoorbeeld) of weekendje 
(liefst actief) weggaan, maar dat komt er niet zo vaak van als ik zou willen. Met een boekje op de bank is ook erg 
lekker. Ik hoop jullie gauw te ontmoeten! 

Groetjes, Inge 
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KORTINGEN VOOR LEDEN 
 
 
 Bike Sports O.R.S.:   10% korting 

 Uitgezonderd: spoedbestellingen, motoren, arbeidsloon en  
 werkplaatstarief 

 
 Motor Service Twente:  Korting op banden en kleding 
 
 De Lindeboom:   Leden betalen bij verenigingsbijeenkomsten 
      € 1,50 voor koffie en thee. 
      Piektijd is van 20.00 uur tot 22.00 uur. 
      Dit betekent € 0,50 korting per consumptie. 
 
 Autobedrijf Slagter:   10% korting 

De korting is op arbeidsloon en APK. 
 
 In alle gevallen: Alleen op vertoon van een volledig ingevulde geldige ledenkaart. 
    Voorzien van een goed gelijkende pasfoto. 
 
 

 ---------            -------   

 

Europa wil winterbandenwet 
Nog meer regels op komst… En weer gaat het over die APK. 

Ja hoor, daar gaan we weer! Het Europees Parlement heeft een rapport uitgebracht met een aantal aanbevelingen 
om de verkeersveiligheid te verbeteren, met daarin onder meer een verplichting voor winterbanden op alle 
voertuigen. Dit meldt bandenportaal.nl. 

In het rapport wordt een gelijke behandeling bepleit van alle Europese lidstaten. Hiervoor zijn maatregelen voor de 
verkeersveiligheid opgenomen op het gebied van onder meer opvoeding (chauffeurstrainingen), voorlichting (over 
banden en onderhoud) en gezondheid (oog tests). 

Naast winterbanden wordt in het rapport ook de verplichte opname van een bandenspanning monitor systeem 
(TPMS) bepleit. Het Europese parlement wil verder tevens een periodiek technische inspectie invoeren voor alle 
motorvoertuigen en hun elektronische veiligheidssystemen. Dus toch die APK? 

Bron: LOOT infowijzer februari 2012 
 

  

http://www.bandenportaal.nl/
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
http://www.temorsche.nl/school10.htm
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TIPS VOOR HET RIJDEN IN EEN GROEP 
 
1. Vertrekken 

1.1. De voorrijder wacht tot iedereen op de motor zit en de weg vrij is om gezamenlijk te vertrekken. 
Iedereen, ook elke passagier, schrijft zich in op de deelnemerslijst. 
Elke deelnemende motorfiets begint met een volle tank brandstof.  
De voorrijder informeert even naar de minimale afstand voordat er gestopt moet worden voor een 
tankbeurt. (Denk aan kleine tankjes, grote verbruikers en niet volle tanks) 
Als er routebeschrijvingen zijn uitgedeeld dan zorgt eenieder ervoor dat hij die tijdens de rit kan lezen, zodat 
hij op elk moment weet waar op de routebeschrijving de groep is. Dit is nuttig voor het geval de groep 
uiteenvalt. Is er geen routebeschrijving dan is een lijstje met wat plaatsnamen en de adressen van 
pauzeplaatsen en of tankstopplaatsen aan te bevelen. 
Verder is het hebben van een mobile telefoon bij de voorste en de achterste rijder erg nuttig waarbij zij 
elkaar’s nummer in het geheugen hebben geprogrammeerd. 
1.2. Volgorde:  
Vooraan rijden de minst ervaren en/of langzaamste rijders 
Achteraan rijdt een ervaren rijder die zomogelijk de route kent 

 
2. Rijden in een groep vereist concentratie en discipline 

Omdat elke deelnemer medeverantwoordelijk is om de groep bijeen te houden, dient hij of zij zich aan de 
regels voor het in een groep rijden te houden.  
Hij of zij dient ten alle tijde te weten wie er vóór - en wie er achter hem of haar rijdt; dit is vooral belangrijk 
wanneer de groep door een andere groep wordt ingehaald of andersom. Weet wie er bij horen en wie niet 

 
3. Volgen van de rijder voor je. 

3.1. Afstand tot de 1e motor (dit is de eerste die op iets onverwachts reageert) 
De 1e motorrijder is degene die als eerste moet inspelen op het overige verkeer en tevens de juiste navigatie 
moet voeren. Hij (of zij) moet dat onafhankelijk van de overige groepsleden doen. Houd daarom iets meer 
afstand tot de eerste rijder dan dat u gewend bent tot een rijder elders in de groep. De bekende 2 seconden 
regel moet voldoende zijn. Wees er ook bedacht op dat de 1e rijder plotseling tot de conclusie komt dat hij 
(of zij) verkeerd gereden is en wil stoppen of omkeren. 
3.2 Afstand tot je directe voorganger. 
Net als in het autoverkeer geldt ook hier de zgn. 2-sec regel. Echter doordat je “baksteensgewijs” rijdt zit er 
schuin rechts of links nog een motorrijder tussen. De 2 sec regel betreft dan ook motor die in rechte 
rijrichting voor je rijdt. Dit is ook de motor waar je tegen op rijdt, mocht die plotseling stoppen, bv omdat die 
onverwacht iets op de weg vóór hem of haar waarneemt. 
3.3 Kijk verder dan één rijder voor je. 
Door ook de rijders die vóór je directe voorganger rijden in de gaten te houden kun je beter anticiperen op 
wat er komen gaat. B.v. een afslag (richtingaanwijzer) of een obstakel (drempel of punaise) 

 
4. Positie op de weg 

4.1 Baksteensgewijs, maar niet in de dode hoek; kijk in spiegel van je voorganger. 
En nu bedoel ik met voorganger de rijder die schuin voor je rijdt.  Over de 2-sec-afstand  hebben we  het al 
even gehad. Nu moet je via de spiegel van de schuin voor je rijdende motor in de ogen van diens berijder 
kunnen kijken. Als dat niet het geval is dan zit je kennelijk in zijn of haar “dode hoek” en dat betekent dat die 
voorganger jou mogelijk niet ziet, in ieder geval jouw ogen niet.  

Het is duidelijk dat ook de stand van de spiegel van die voorganger erg belangrijk is. Het is dus een samenspel 
tussen die 2 motoren en de spiegel van de voorste. 
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BaksteBaksteensgewijs betekent ook dat wanneer de voorganger van positie op de weg verandert, b.v. 
omdat zijn voorganger uit de rij gaat, alle volgers ook van positie veranderen opdat het oorspronkelijke 
baksteenverband weer hersteld is.  

 
5. Snelheid waarmee de groep kan rijden 

In principe bepaalt de “voorrijder” de snelheid en de rest volgt met dezelfde snelheid. Echter omdat elke 
verstoring, ergens in de groep, de overige rijders doet afremmen zullen zij daarna weer moeten versnellen 
om de “voorrijder” weer in te halen. De rijders in de groep ervaren dus, dat naarmate zij verder achterin de 
groep rijden, zij harder moeten rijden dan de “voorrijder”. De “voorrijder” moet dus via zijn spiegels in de 
gaten houden of de rijders achter hem of haar voldoende meekomen en zal zijn snelheid zonodig neerwaarts 
moeten bijstellen. 
Voor één of meer achtergeraakte rijders geldt: Even snel inhalen alleen op de rechte stukken als die vrij zijn 
en nooit zonder meer achter iemand aan rijden; je bent zelf verantwoordelijk, zelfs voor diegenen die weer 
achter jou aan komen. 
5.1 Snelheid en plaats in de groep 
Iemand die nog weinig ervaring in het groepsrijden heeft of zo langzaam mogelijk wil rijden doet er goed aan 
om zo ver mogelijk voorin de groep te rijden. 

 
6. Signalen van de voorrijder 

Verbale communicatie van de “voorrijder” naar de groep en andersom is tijdens de rit vrijwel niet mogelijk. 
Het moet dus gebeuren d.m.v. signalen. Signalen zijn afgesproken tekens en hebben dus voor alle leden van 
de groep een eenduidige betekenis. Omdat er geen “weksignaal” bestaat, of het moet het gebruik van de 
claxon zijn (wat overigens voor dat doel wettelijk niet toegestaan is), moet iedereen gewoon de voorrijder als 
ware het een dirigent in de gaten houden.  
Signalen die op mogelijke gevaren wijzen, zoals obstakels, slipgevaar, een paard, een loslopende hond, of 
een onverwachte tegenligger moeten zoveel mogelijk aan elkaar doorgegeven worden . 
Via een internetsite trof ik een aantal plaatjes met signalen waarvan ik de hier onderstaande voor ons 
relevant acht: 

    
  

 
 
 
 
 
Ik ga omkeren   Obstakels op de weg  Ga maar voorbij 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Pas op gevaar   Richtingaanwijzers uitdoen  Ik ga stoppen 
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7. Inhalen en ingehaald worden 

Inhalen kun je onderverdelen in 
7.1 Inhalen op een weg met enkele rijstrook en inhalen op een weg met meer rijstroken. 
7.1.1 Enkele rijstrook: 
Voor de voorrijder geldt steeds: haal alleen in als er een aanmerkelijk snelheidsverschil is met het in te halen 
voertuig EN er moet een geruime kans zijn dat de gehele groep kan inhalen vóórdat de volgende afslag 
bereikt wordt. Haalt de voorrijder een groot voertuig in (bus of vrachtauto) dan is de kans groot dat de 
rijders achter dat voertuig hun directe voorrijder niet meer kunnen zien. De rijder direct achter het grote 
voertuig zal ook direct meer afstand tot dat voertuig moeten maken, met als gevolg dat de groep uit elkaar 
gedreven wordt. Als de rijder die achter het “vreemde” voertuig moest blijven rijden, omdat die rijder nog 
even niet inhalen kon, een “rechtse baksteen rijder” was dan zal die naar de linker plaats willen opschuiven 
om zo beter langs het “vreemde” voertuig te kunnen kijken. Om voldoende tussenafstand te blijven houden 
moeten dus alle volgende rijders van positie wisselen. 
Natuurlijk kijkt elke rijder op zijn beurt uit of die veilig kan passeren. 
7.1.2 Dubbele rijstrook: 
Zodra de voorrijder wil gaan inhalen, dan maakt hij of zij dat kenbaar door één of twee keer met de linker 
richtingaanwijzer te knipperen, maar gaat nog niet naar links. De achterste rijder reageert, zodra die gezien 
heeft dat de linkerbaan voldoende vrij is, door eveneens de linker richtingaanwijzer uit te steken en tevens 
naar de linker rijstrook te gaan. Dit is het signaal voor de gehele groep om en-bloc naar links te gaan en 
eventueel te versnellen om het inhalen niet langer te laten duren dan nodig. Zodra de gehele groep 
gepasseerd is gaat de achterste rijder weer naar rechts en dit is tevens het signaal voor de overige rijders om 
en-bloc weer naar rechts te gaan. Op deze manier blijft de formatie van de groep behouden terwijl tevens 
voor de overige weggebruikers duidelijk is dat het een “gesloten” groep motorrijders betreft waar je maar 
beter niet tussen kunt gaan rijden. 
7.2 Ingehaald worden op een weg met enkele rijstrook. 
Als de groep de onderlinge afstand niet groter laat worden dan de 2 sec tot de 
voorganger in rechte lijn dan zal een eventuele inhaler de groep als zodanig 
herkennen en proberen de groep in één keer in te halen. Gebeurt dit niet, werk 
dan zoveel mogelijk mee om de inhaler te laten passeren. Geef de inhaler zonodig 
even een seintje zodat hij zich gezien weet en van hem verlangd wordt dat hij gaat 
inhalen. Is de inhaler een (vreemde) motorrijder, pas dan op dat je die niet volgt, 
denkende dat het iemand uit de groep is. Je zou zomaar met een verkeerde groep 
kunnen gaan meerijden. 
7.3 Elkaar niet inhalen. 
Tenzij iemand naar voren wil rijden om bv de voorrijder te laten stoppen omdat ergens in de groep een 
probleem is ontstaan, moeten de deelnemers elkaar niet  inhalen.  
Ook na een pauze is het nuttig om weer de oorspronkelijke volgorde aan te houden. Iedereen weet dan 
direct dat alle deelnemers weer aanwezig zijn. 

 
8. De weg niet kwijt raken 

8.1 Weet wie er voor - en wie er achter je rijdt. 
Zorg ervoor dat je steeds achter dezelfde motor rijdt, je voorkomt dan dat wanneer er een “vreemde” motor 
in de groep komt je per abuis deze motor volgt en je zo het contact met de groep kwijt raakt. 
Iets dergelijks geldt ook  voor degene die je via je spiegels in de gaten moet houden; ook daar kan een 
“vreemde” motor rijden waardoor je onterecht de conclusie kan trekken dat de rest van de groep correct 
volgt. 
8.2 Als de volger niet meer volgt. 

 8.2.1 Bij verkeerslicht heeft de volger “rood” 
Als je door het oranje verkeerslicht rijdt is de kans erg groot dat de volger voor rood komt te staan en dus 
niet mee komt. Houdt in dat geval je spiegel in de gaten om vast te stellen of dat inderdaad zo is.  
 
Kan niet iedereen tegelijk meekomen, dan zit er voor de doorrijders niets anders op dan dat de 
eerstkomende veilige haven wordt opgezocht om het achteropkomende overige verkeer voorbij te laten en 
te wachten op de achterblijvers. Volgt er eerst een afslag, voordat een  “veilige haven” gevonden werd, dan 
geldt hetgeen staat bij punt 8.2.5. 
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Bedenk wel dat er eerst een serie andere voertuigen komen, omdat de overige verkeerslichten eerst 

“groen” hebben gehad. Hier licht dus een zware taak voor de voorrijder; deze moet goed opletten of de 
laatste rijder is meegekomen, wat erg moeilijk te zien is als bij het verkeerslicht rechtdoor gereden werd. 
Voor de voorrijder geldt dus: Probeer steeds bij het begin van de “groen-periode” door het verkeerslicht te 
rijden en stop altijd voor “oranje”. 
8.2.2 Bij afslaan kan volger niet mee omdat voorrang verleend moet worden. 
Hier geldt eigenlijk hetzelfde als bij het verkeerslicht 
8.2.3 De volger blijkt er op een doorgaande weg niet meer te zijn. 
Zoals al eerder vermeld is het belangrijk dat een ieder uit de groep regelmatig via z’n spiegels controleert of 
de volgers nog volgen. Als dat over een langere afstand zonder afslagen al niet meer het geval is, mag je 
aannemen dat er wat aan de hand is, iemand kan pech krijgen, waardoor zijn volgers ook stoppen. Als je dan 
ook stopt en een ieder vóór je kijkt ook frequent in z’n spiegel dan moet automatisch binnen niet al te lange 
tijd ook de voorrijder stoppen 
8.2.4 Waar stoppen om als wegwijzer voor de volger te dienen. 
Zodra een volger niet meer volgt en de groep neemt ergens een afslag dan heeft de ontbrekende volger een 
aanwijzing nodig omdat die anders onherroepelijk de groep mist. 
De achterste van de nog complete groep blijft bij die afslag wachten op de ontbrekende rijder(s). Hij moet 
daarvoor een, voor de ontbreken rijder(s),  goed zichtbare plaats uitzoeken; zonodig zwaaiend met een arm 
opdat de volger(s) hem niet over het hoofd zien. Vlak vóór of vlak na de afslag is dus een goed punt, maar hij 
mag daarbij zichzelf of het overige verkeer niet in gevaar brengen. 
8.2.5 En ander voertuig ontneemt het zicht naar achteren 
Als er een “uitzicht belemmerend voertuig(en)” in de groep zit dan kan het gemakkelijk gebeuren dat de 
achterste van de nog complete groep zijn volger onmogelijk kan zien. Deze achterste moet zich er dan van 
bewust zijn dat de volgende zijn richtingaanwijzer niet ziet en dus de afslag kan missen. Hij moet dan 
proberen bij de afslag de aandacht van de volger te trekken. Ook die volger moet weten dat hij z’n 
voorganger niet kan zien vanwege dat “uitzicht belemmerende voertuig(en)”. Hij moet dus sterk opletten of 
er mogelijk door de groep links of rechts afgeslagen wordt! 
8.3 Wie rijdt er naar voren om de voorrijder te informeren? (de op één na achterste?) 
8.4 Adres van stopplaats, tankstop en/of lunchpauze vooraf  bekendmaken. 
Als er gereden wordt in een groep zonder dat er voor iedereen een routebeschrijving is dan moet er op z’n 
minst een lijstje met plaatsnamen zijn en adressen van stopplaatsen en tankstops zijn zodat ieder die punten 
zelfstandig kan vinden. Ook een lijstje met gsm-nummers van de overige rijders in de groep kan zeer nuttig 
zijn. 

 
9. Stoppen met een groep 

9.1 Hoe opstellen bij stoppen voor VKL of VRW 
Bij een verkeerslicht, of stoppen voor een voorrangsweg is het doorgaans nuttig om met twee-aan-twee 
naast elkaar op te stellen. Zodra er weer gereden kan worden volgen er zo veel mogelijk rijders van de groep. 
Natuurlijk is iedereen steeds zelf verantwoordelijk voor het veilig weer doorrijden 
9.2 Waar wel en waar vooral niet stoppen 

Met name de voorrijder zal zich moeten 
realiseren dat als hij of zij ergens wil 
gaan stoppen (zonder dat dat 
verkeerstechnisch noodzakelijk is) de 
overige rijders datzelfde achter hem of 
haar gaan doen. Daar moet dan wel 
zoveel ruimte zijn dat er niemand op de 
rijweg tot stilstand hoeft te komen. 

  
Is die stopplaats bv een parkeerhaven dan moet zover mogelijk doorgereden worden om dan weer schuin 
naar de weg toe tot stilstand te komen. Op die manier passen er zo veel mogelijk motoren op die 
parkeerhaven. Voorwielen in vertrekrichting 
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9.3 Parkeren 
Voor het parkeren op stopplaatsen geldt eigenlijk hetzelfde als voor de parkeerhaven. Rijdt achter de 
voorrijder aan tot deze zijn motorfiets kennelijk ergens gaat parkeren en ga daar parallel naast staan enz, 
steeds met de voorwielen in dezelfde richting als de voorrijder. Makkelijk als er straks weer weggereden 
wordt en het geeft naar buiten toe een gedisciplineerde indruk. 

 9.4 Tanken 
Realiseer je dat degene met de kleinste tankinhoud daarop ongeveer 150km kan rijden. Dat betekent dat de 
groep en met name de voorrijder er vanuit gaat dat er na een tankstop zo’n 150km gereden kan worden 
alvorens weer te tanken. Iedereen moet zich tijdens een tankstop dus afvragen of hij met de resterende 
tankinhoud die 150km kan rijden en zo niet dan moet hij dus ook tanken 

 9.5 Omkeren 
Als de voorrijder, of iemand anders uit de groep, zich realiseert dat hij een afslag 
gemist heeft dan moet hij dat zo snel mogelijk kenbaar maken met teken voor 
OMKEREN. 
Af en toe een keer oefenen “keren op de weg” is altijd nuttig. 
Ben je nog niet gevolgd in de foute weg, wacht dan geduldig vóór de afslag tot de rijder vóór je weer op de 
goede route zit; houd de oorspronkelijke volgorde aan. 
Zit er een zijspan in de groep, houd er dan rekening mee dat die altijd “over de bak” moet keren, dus met 
een rechtse bak rechtsom; geef hem die ruimte. 

 
10 Rijden op de autoweg 

10.1 Rijdt niet te ver uit elkaar; houdt zo mogelijk de groep “gesloten” 
Op de autoweg met dubbele rijbanen kan een groep motorrijders gemakkelijk als groep in z’n geheel 
ingehaald worden, waardoor onderling zichtcontact binnen de groep behouden kan blijven. Zorg er dan ook 
voor dat inhalende weggebruikers de groep als één geheel zien. Dit kan door er voor te zorgen dat de 
onderlinge afstanden, zoals al eerder besproken niet te groot worden. Op deze wijze kan er ook gemakkelijk 
door de groep ingehaald worden zoals reeds besproken bij “Inhalen op wegen met een dubbele rijstrook” 

  10.2 Door de file rijden 
Motorrijders mogen, zij het met een gering snelheidsverschil tussen de auto’s in een file doorrijden. Als 
groep is dit ondoenlijk en zodra een groep dus bij een file aansluit en de voorste rijder besluit om door de file 
heen te rijden dan is het verstandig dat een ieder op een veilige afstand volgt en zelfstandig oplettend door 
de file rijdt. Eenmaal door de file kan een ieder met gematigde snelheid doorrijden tot de groep zich weer 
geheel heeft geformeerd. 
Zit er een zijspancombinatie in de groep, blijf dan als groep bij elkaar en sluit je aan in de file; een zijspan kan 
niet tussen de auto’s doorrijden. 

 
11 Rol van de achterste rijder 

De achterste rijder vormt het sluitstuk van de groep. Zodra, meestal na elke afslag, de voorste rijder de 
achterste kan zien is dat voor de voorste rijder het signaal dat de groep nog steeds compleet is en hij dus kan 
doorrijden. Maak daar dus als voorrijder gebruik van!  
Omdat de achterste rijder doorgaans een ervaren rijder is kan hij ook de rijstijl van de rijders vóór zich 
beoordelen en zonodig, tijdens een stop, aanwijzingen geven. 
In geval van een probleem, bv een pech-geval, is het erg nuttig dat zowel de voorste als de achterste rijder 
over een ingeschakelde gsm-telefoon beschikken, waarbij zij elk het telefoonnummer van elkaar in het 
geheugen hebben opgeslagen.  
Natuurlijk wordt een pechvogel niet alleen achtergelaten als de groep verder moet en de pechvogel niet 
verder kan. 
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Toerkalender 2012 
 

Datum Soort rit-evenement Afstand, ca. Kosten Organisator 
18 maart 
 

Openingsrit /                
Harley museum 

192 km  Voorzitter 

1 april 
 

Koekstadrit 150 km korte rit 
250 km lange rit 

€  6,-- Koekstadcommissie 

15 april 
 

Voorjaarstoertocht MC 
Zwolle 

200 km €  5,-- Nog geen begeleider naar 
startpunt 

29 april 
 

Woudagemaal 200 km  €  5,-- 
entree 

Jaap van den Berge 

13 mei  225 km €  6,50 Henk Pasman rijdt voor naar 
startpunt? 

17 t/m 20 mei 
 

Hemelvaart weekeinde ca. 800 (heen en 
weer)  

 Harry Koolhof 

27 mei 
 

Pinksterrit 235 km  Halit Aydin 

3 juni 
 

Dobbelsteenrit   Startpunt nog te bepalen 

4 t/m 7 juni 
 

Avond 4 Daagse               
MC Freewheels 

4x100 km €  6,-- Individuele rit 

13 juni 
 

Avondrit   Gert Vierhouten 

18 t/m 22 juni 
 

Avond-4-daagse IJselrijders 3x100 +          
2x125 km 

€  5,-- Avondvierdaagsecie 

8 juli 
 

Toerrit 300 km  Cor Dalhuisen 

22 juli 
 

Toerrit    Jan Korting 

5 augustus 
 

Toerrit 300 km  Cor Dalhuisen 

19 augustus 
 

Toerrit   Hans Vermeulen 

2 september 
 

Toerrit   Henk Pasman 

16 september 
 

27e Herfstrit                      
MC Salland Lemele 

165/220 km €  5,-- Bestuurslid ; misschien toch 
een eigen rit 

23 september 
 

Toerrit   Erwin Zinnemers 

14 oktober Sluitingsrit    Voorzitter 
 
Ten opzichte van de toerkalender in het vorige clubblad zijn een aantal wijzigingen en aanvullingen aangebracht nl: 
 
Voor de rit die gepland staat voor 15 april bij de motorclub MC Zwolle is er nog niemand die ons wil voorrijden van 
Schalkhaar naar Zwolle en terug. Kandidaten kunnen zich melden bij de toercommissaris. 
Omdat de inschrijving voor die rit in Zwolle open is vanaf 9:30 tot 11:00 uur stel ik voor om uit Schalkhaar te 
vertrekken om 9:30 uur. 
 
De “geleende” Veluwerit die voor 13 mei gepland stond, blijkt in het nieuwe overzicht van MC Nijverdal niet meer 
aanwezig. Welke rit er daarvoor in de plaats komt is nog niet geheel duidelijk. 
 
De Dobbelsteenrit, die op 3 juni staat, zal niet meer, zoals eerder vertrekken vanuit de eigen plaats van de 
deelnemende clubs, maar vanuit een centraal punt. Dit om de moeilijkheidsgraad voor alle deelnemers meer gelijk te 
krijgen dan tot nu toe het geval was. Hierover is echter nog geen beslissing genomen, omdat de regioclubs voor 
overleg nog bij elkaar moeten komen. Houdt de toerkalender in de komende clubbladen hierover in de gaten. 
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De Avond-4-daagse van 4 t/m 7 juni is NIET de onze, maar die van MC Freewheels en staat in onze kalender opdat 
een aantal van ons ook daar (individueel) zullen gaan rijden. Dit, omdat wij er van uit gaan dat ook MC-Freewheelers 
op onze Avond-4-daagse komen rijden. 
 
De “geleende” rit van MC Salland op 16 september gaan we waarschijnlijk vervangen door een eigen rit, waarbij we 
een aantal potentiële nieuwe leden willen uitnodigen om eens met ons mee te rijden. Te denken valt daarbij aan 
regelmatige Avond-4-daagse rijders. Het is de bedoeling dat een bestuurslid die rit dan gaat voorrijden. 
 
         Jaap van den Berge, Toercommissaris 


